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1.  ขอบข่าย 
เอกสารข้อก าหนดทั่วไปฉบับนี้กล่าวถึงสิ่งซึ่งต้องปฏิบัติ ของสถานประกอบการอาหาร  ในที่นี้หมายถึงผู้รับบริการ
ของส านักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการ                   
ยื่นค าขอ รับการตรวจประเมิน เพ่ือออกบันทึกการตรวจ และรายงานผลการตรวจประเมิน  (Audit Report) 
สถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย (แบบ ตร.3) ให้กับผู้รับบริการจากส านักรับรองระบบคุณภาพ 
(สรร.) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร
ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน การขอ เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร และการขอแก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ในกรณีที่ ต้องมีการตรวจสถานที่ผลิต เช่น การขอเปลี่ยนแปลงแผนผัง และรายการ
เครื่องมือเครื่องจักร / การขอย้ายสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร / การเพ่ิมหรือลดประเภทอาหาร  กับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภายใต้ขอบข่ายที่ สรร . ขึ้นบัญชีหน่วยรับรองสถานประกอบอาหารกับ อย . 
ได้แก่  
1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต

และการเก็บรักษาอาหาร  
1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท             

(ฉบับที่ 3)  
1.3 ประกาศกระทรวงสาธ ารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต 

และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธี                  
พาสเจอร์ไรส์ 

1.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต
และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 

1.5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต
และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด 

1.6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง ก าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ใน             
การผลิต และการเก็บรักษาผัก หรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก 

1.7 การตรวจประเมินแบบแปลนแผนผัง กรรมวิธีการผลิต และ รายการเครื่องมือเครื่องจักร เพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุญาต 
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2.  เอกสารอ้างอิง 

2.1 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การ ขึ้นบัญชีหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรอง                  
สถานประกอบการอาหาร พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  

2.2   หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขซึ่งออกตามมาตรา 14 มาตรา 15 และ มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 

2.3   หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ประกาศก าหนดว่าด้วยเรื่อง วิธีการ
ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารตา มมาตรา 6(7) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522 

2.4 คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอบข่ายที่ส านักรับรองระบบคุณภาพได้รับการขึ้นบัญชี                  
หน่วยรับรองสถานประกอบการอาหารกับ อย. 

2.5 บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอบข่ายที่ส านักรับรองระบบคุณภาพ ได้รับการขึ้นบัญชี                 
หน่วยรับรองสถานประกอบการอาหารกับ อย. 

 

3.  ค าจ ากัดความ 

3.1 มาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย หมายความว่า มาตรฐานเกี่ยวกับการผลิต เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 (7)                    
แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ .ศ. 2522 ในที่นี้จะเรียกว่า GMP กฏหมาย หมายถึง GMP ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามข้อ 1 ภายใต้ขอบข่ายที่ สรร . ขึ้นทะเบียน หน่วยรับรอง                    
สถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

3.2   ผู้รับบริการ  (Food Entrepreneur) หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าอาหารเพื่อจ าหน่ายที่ขอใช้บริการ            
ส านักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) เพ่ือท าการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร 

3.3 สถานประกอบการอาหาร (Food Premises) หมายถึง สถานที่ผลิต หรือ สถานที่น าเข้าอาหารเพื่อ
จ าหน่ายตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

3.4 ผู้ตรวจประเมินที่ท าหน้าที่ประสานงาน หมายถึง ผู้ตรวจประเมินของ สรร . ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
ประสานงานกับ ผู้รับบริการ แต่ละราย เพื่อให้การตรวจประเมิน สถานประกอบการอาหารเพื่อใช้เป็น
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หลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ ซึ่งต่อไปในเอกสาร
นี้จะเรียกว่า “Assessor-in-charge” 

3.5 ข้อบกพร่องที่รุนแรง (Major defect) หมายถึง ข้อบกพร่องที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจท าให้อาหารเกิดการ
ปนเปือ้นไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

3.6 การตรวจติดตามผลการแก้ไข /ปรับปรุงข้อบกพร่อง หมายถึง การตรวจติดตามผลการแก้ไข /ปรับปรุง
ข้อบกพร่องที่พบจากการ ตรวจประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบผลการแก้ไขหรือปรับปรุง
ข้อบกพร่องที่ผู้ รับบริการด าเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิ ทธิผลเพียงพอและยอมรับได้ ทั้งนี้ การตรวจ
ติดตามผลการแก้ไข /ปรับปรุงข้อบกพร่องสา มารถด าเนินการได้ท้ังในรูปแบบของ  การตรวจติดตามผล  
การแก้ไข /ปรับปรุ งโดยไม่ต้องไปตรวจ ณ สถานที่ผลิต  หรือ การตรวจติดตามผลการแก้ไข /ปรับปรุง                 
ณ สถานที่ผลิต  

3.7 เจ้าหน้าที่การตลาด หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยผู้อ านวยการ สรร . ให้รับผิดชอบต่อกิจกรรม                   
ทางการตลาดในการทบทวนข้อตกลง รวมถึงการประสานงานกับผู้รับบริการ 

3.8 เวลาผู้ตรวจประเมิน (Auditor time) หมายถึง เวลาที่คณะผู้ตรวจประเมินใช้ในการวางแผน  รวมถึง                       
การทบทวนเอกสาร การตรวจประเมิน ณ จุดปฏิบัติงาน และการจัดท ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งจะ
ก าหนดเป็น Man-day  

 

4. ความรับผิดชอบ 

4.1 ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว .) รับผิดชอบในการอนุมัติ
ค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมินเพ่ือออกบันทึกการตรวจฯ  

4.2 ผู้อ านวยการส านักรับรองระบบคุณภาพ รับผิดชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การตลาด เพื่อการด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาดในการทบทวนข้อตกลง 

4.3 ผู้อ านวยการกองจัดการและบริหารงาน หรือ ผู้มีอ านาจลงนามในการทบทวนข้อตกลง รับผิดชอบในการ
อนุมัติใบเสนอราคาซึ่งจัดท าโดยเจ้าหน้าที่การตลาด 

4.4 เจ้าหน้าที่การตลาด รับผิดชอบการ ประสานงานหรือ เข้าพบผู้รับบริการ ที่คาดหวัง เรื่อง กระบวนการ               
ในการยื่นค าขอรับการตรวจประเมิน สถานประกอบการอาหาร เพ่ือใช้เป็นหลักฐานการพิจารณาอนุญาต
หรือ เพ่ือออกบันทึกการตรวจเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุ ข้อมูลที่ให้กับผู้รับบริการเป็นปัจจุบัน 
จัดท าใบเสนอราคา และส ารวจผลที่ได้จากลูกค้า (customer findings)  
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4.5 ผู้อ านวยการกองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ รับผิดชอบในการทบทวนค าขอรับการตรวจประเมิน ฯ 

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน รวมทั้งรับผิดชอบในการทบทวนรายงานผลการตรวจประเมิน 
4.6 เจ้าหน้าที่ธุรการกองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ รับผิดชอบในการประสานกับผู้รับบริการเพ่ือนัดวัน

ตรวจประเมิน 
4.7 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมิน รับผิดชอบการประสานงานการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจ

ประเมิน และด าเนินการตรวจประเมิน รวมถึงจัดท าบันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิต และรายงานผล
การตรวจประเมิน  

5.  การทบทวนข้อตกลง 

5.1 เจ้าหน้าที่การตลาดจะให้ข้อมูลทั่วไปในการให้บริการ และการสมัครขอรับบริการของ สรร . ต่อ
ผู้รับบริการ โดยการเข้าพบ (ถ้าจ าเป็น) การโทรศัพท์ โทรสาร หรือช่องทางอ่ืน ๆ ข้อมูลที่ให้ประกอบด้วย
เอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น  Brochure ของ สรร . อัตราค่าบริการตรวจประเมิน เพ่ือออกบันทึกการตรวจ
สถานที่ผลิตอาหาร ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร  และแบบฟอร์มข้อมูลทั่วไปส าหรับท าใบเสนอ
ราคา (งานตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ) (FS.13.02.03) ซึ่งลูกค้าต้องกรอกข้อมูล                    
ให้ครบถ้วน เพ่ือใช้ในการจัดท าใบเสนอราคา และประกอบการพิจารณาการรับค าขอการตรวจประเมินฯ  

 

5.2 ข้อมูลทั่วไปส าหรับท าใบเสนอราคา (งานตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ) 
(FS.13.02.03) ต้องประกอบด้วย  
5.2.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ และข้อมูลส าหรับออกใบเสร็จรับเงิน 
5.2.2 ข้อมูลการได้รับอนุญาตผลิตอาหาร  
5.2.3 ข้อมูลประกอบวัตถุประสงค์การขอรับบริการ และขอบข่ายการขอรับการตรวจประเมิน  
5.2.4 ข้อมูลรายการเอกสารประกอบการขอรับบริการ 
5.2.5 ข้อมูลส าหรับการติดต่อกลับ 

 

5.3 จากข้อมูลทั่วไป ฯ และรายการเอกสารประกอบการขอรับบริการทั้งหมดที่ได้รับจาก ผู้รับบริการ  
เจ้าหน้าที่การตลาด  และ/หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องท าการทบทวนข้ อมูลของสถานประกอบการ
อาหารก่อนรับงาน ตามแบบตรวจสอบค าขอและบันทึก ข้อคิดเห็น ค าขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและ
สถานที่เก็บอาหาร (กรณีขอใหม/่ย้ายสถานที)่ (FS.13.27) หรือแบบตรวจสอบค าขอและ บันทึกข้อคิดเห็น
ค าขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร (กรณีเพ่ิมประเภท /เพ่ิมลดสถานที่/เปลี่ยนแปลง
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แบบแปลนแผนผัง/เปลี่ยนแปลงรายการเครื่องจักร/เปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิต ) (FS.13.28) โดยข้อมูล
ที่ทบทวนต้องมั่นใจ ว่าครบถ้วน รวมถึงมีการรับรองส าเนา ถูกต้อง โดยผู้ด าเนินกิจการหรือผู้ แทน กรณี
ข้อมูลและหรือเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน สรร.ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่รับค าขอฯ  

 

5.4 เจ้าหน้าที่การตลาดบันทึกผลการทบทวนข้อมูลของผู้ประกอบการก่อนรับงาน ตามแบบตรวจสอบค าขอ
และบันทึกข้อคิดเห็น ค าขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร (กรณีขอใหม่/ย้ายสถานที่ ) 
(FS.13.27) หรือแบบตรวจสอบค าขอและ บันทึกข้อคิดเห็นค าขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและสถานที่
เก็บอาหาร (กรณีเพ่ิมประเภท /เพ่ิมลดสถานที่ /เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง /เปลี่ยนแปลงรายการ
เครื่องจักร/เปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิต) (FS.13.28) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
5.4.1 ถ้าข้อมูลที่ได้รับครบถ้วนตามข้อ 5.3 ให้ตกลงรับงานได้ และน าเสนอให้ผู้อ านวยการกองจัดการ

และบริหารงาน หรือผู้อ านวยการส านักรับรองระบบคุณภาพพิจารณา ก่อนจัดท าใบเสนอราคา /
ใบสั่งซื้อต่อไป 

5.4.2 ในกรณีที่ข้อมูลที่ได้รับตามข้อ 5.3 ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ให้ปฏิเสธไม่รับงาน 
พร้อมระบุเหตุผล และน าเสนอให้ผู้อ านวยการกองจัดการและบริหารงาน หรือผู้อ านวยการส านัก
รับรองระบบคุณภาพพิจารณา ก่อนแจ้งให้ผู้รบับริการทราบต่อไป 

 

5.5 กรณีท่ีตกลงรับงานได้ เจ้าหน้าที่การตลาดน าข้อมูลที่ได้จากแบบฟอร์มข้อมูลทั่วไปส าหรับท าใบ                    
เสนอราคา (งานตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ) (FS.13.02.03) มาจัดท า ใบ                 
เสนอราคา/ใบสั่งซื้อ (Quotation/Purchase Order) (FS.13.04) เพ่ือจัดส่งให้ผู้รับบริการ โดยจ านวน              
Man-days ในใบเสนอราคา ฯ ต้องสอดคล้องกับจ านวนวันตรวจประเมินใน แบบฟอร์มการค านวณ  
Minimum Auditor time ของหลักเกณฑ์ GMP (กฎหมาย ) (FS.13.25) ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุผลอันควร 
จ านวนวันตรวจประเมิน (Auditor time) อาจมากหรือน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มดังกล่าว ขึ้นอยู่
กับปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้ง ขนาด ขอบข่ายการตรวจประเมิน ความซับซ้อนขององค์กร และความพร้อมใน
การตรวจประเมิน  ซึ่งในกรณีนี้ต้องมีการบันทึกเหตุผลขอ งการเพิ่มหรือลดจ านวนวันตรวจประเมินไว้ใน
บันทึกการทบทวนข้อตกลง (FS.13.09) 

 

5.6 เมื่อผู้รับบริการยอมรับใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ ผู้มีอ านาจลงนามขององค์กรต้องลงนามอนุมัติการสั่งซื้อใน
ใบเสนอราคา /ใบสั่งซื้อ และจัดส่งใบเสนอราคา /ใบสั่งซื้อที่ผ่านการอนุมัติแล้วให้ สรร . (โดยทางโทรสาร 
หรือ อิเล็คทรอนิคส์เมล์ หรือช่องทางอ่ืน ๆ) 
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5.7 เมื่อได้รับใบเสนอราคา /ใบสั่งซื้อ ที่ลงนามอนุมัติการสั่งซื้อแล้ว เจ้าหน้าที่การตลาดต้องเตรียม และ                 

ส่งแบบฟอร์มค าขอรับการตรวจประเมิน และรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล  (FS.13.01) 
ให้กับผู้รับบริการ  และแจ้งผู้รับบริการ ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบค าขอ ฯ กลับคืน สรร . ภายใน 
30 วันนับจากวันที่ผู้รับบริการลงนามอนุมัติการสั่งซื้อในใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ ทั้งนี้ สรร . ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไม่รับค าขอรับการตรวจประเมิน ฯ ตามราคาค่าบริการที่เสนอในใบเสนอรา คา /ใบสั่งซื้อ หาก
ผู้รับบริการไม่ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบค าขอฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

5.8   เมื่อผู้รับบริการส่งค าขอรับการตรวจประเมิน ฯ พร้อมเอกสารประกอบค าขอ ฯ ครบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่
การตลาดจะน าแฟ้มเอกสารส่งต่อให้กับผู้อ านวยการกองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ                             
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ธุรการกองประเมินและรับรองระบบคุณภาพประสานผู้รับบริการเพื่อนัดวันตรวจประเมิน
ภายใต้เงื่อนไขของความพร้อมของผู้รับบริการ และแต่งตั้งทีมผู้ตรวจประเมิน 

   

6.  การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน และการตรวจประเมิน 
6.1 เมื่อผู้อ านวยการกองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ (ผอ . กปร .) ได้รับแฟ้มค าขอรับบริการจาก

เจ้าหน้าที่การตลาด ผอ. กปร.ทบทวนค าขอรับบริการฯ ในส่วนของขอบข่ายการตรวจประเมินและจ านวน 
man-days หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข จะมอบหมายเจ้าหน้าที่ธุรการของกองประเมินและรับรอง
ระบบคุณภาพประสานผู้รับบริการเพื่อนัดวันตรวจประเมิน เมื่อทราบก าหนดวันนัดตรวจประเมิน                     
ผอ.กปร. จะแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน หรือคณะผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อย . และข้ึนบัญชี
ผู้ตรวจประเมินของ สรร . รวมถึงแต่งตั้ง  Assessor-in-charge เพ่ือรับผิดชอบในการประสานงานการ
ตรวจประเมินกับผู้รับบริการและทีมผู้ตรวจประเมิน 

6.2 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน  เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและความสอดคล้องตามกฎหมาย
ด้านเอกสาร หมายรวมถึง มีการพิจารณาแบบแปลนแผนผัง รายการเครื่องมือเครื่องจักร กรรมวิธีการผลิต 
และรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตอาหาร ตามหลักเกณฑ์ และให้ข้อคิดเห็นในแบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึก ข้อคิดเห็น ค าขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร (กรณีขอใหม่ /ย้ายสถานที่ ) 
(FS.13.27) หรือ แบบตรวจสอบค าขอและบันทึก ข้อคิดเห็นค าขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและสถานที่
เก็บอาหาร (กรณีเพ่ิมประเภท /เพ่ิมลดสถานที่ /เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง /เปลี่ยนแปลงรายการ
เครื่องจักร/เปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิต ) (FS.13.28) และแจ้งให้ผู้ รับบริการปรับแก้ไข  (ถ้ามี) ก่อนการ
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ตรวจประเมิน ณ สถานที่ผลิต  โดยหากแบบแปลนแผนผังหลังจากการปรับแก้ไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ 
ให้ประทับตราอนุมัติแบบแปลนแผนผังในช่องอนุมัติหลักการ 

6.3 หัวหน้าผู้ตรวจประเมินส่งแฟ้มค าขอรับบริการให้เจ้าหน้าที่ประสานงานของ กปร . ด าเนินการประสานกับ
ผู้รับบริการเพื่อนัดวันตรวจประเมิน 

6.4 เมื่อทราบก าหนดวันนัดตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจัดท าแผนการตรวจประเมิน (Assessment 
plan) (FS.14.01) และลงนามในช่อง “ผู้จัดท า” ก่อนส่งให้ผู้ด าเนินกิจการหรือผู้แทน ลงนามในช่อง              
“ผู้ยืนยัน” ล่วงหน้าก่อนการตรวจประเมิน ทั้งนี้ ระยะเวลาต้องเพียงพอเพ่ือให้ผู้รับบริการพิจารณาในการ
ยอมรับผู้ตรวจประเมิน / คณะผู้ตรวจประเมิน และแผนการตรวจประเมิน 
6.4.1   ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับแผนการตรวจประเมินในประเด็นใด ๆ ผู้ยื่นค าขอ ฯ ต้องแจ้งเป็น                     

ลายลักษณ์อักษรให้ สรร . ทราบล่วงหน้าก่ อนวันที่จะตรวจประเมินอย่างน้อย 3 วันท าการ                   
หากไม่แจ้งภายในระยะเวล าที่ก าหนด สรร . ขอสงวนสิทธิ์ ด าเนินการตามแผนการตรวจประเมิน               
ที่ได้แจ้งไว้ 

6.4.2 สรร. มีการเตรียมข้อมูลประวัติของผู้ตรวจประเมิ นและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค หากผู้รับบริการ
ร้องขอ 

7.  การตรวจประเมินเพ่ือออกบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตอาหาร 

7.1 หัวหน้าผู้ตรวจประเมินด าเนินการเปิดประชุม และให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงนามในแบบฟอร์มรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม (Attendance List) (FS.14.02) 

7.2 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมินด าเนินการตรวจ ประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์                  
GMP กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตรวจ สอบความถูกต้องของแบบแปลนแผนผัง รายการเครื่องมือ
เครื่องจักร  กรรมวิธีการผลิต และ รายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตอาหาร ที่ผู้รับบริการได้ยื่นไว้ ว่ามีความ
สอดคล้องตรงตามข้อเท็จจริงที่ตรวจพบในสถานประกอบการ และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน คู่มือการ
ตรวจสถานที่ผลิตอาหารของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ตามขอบข่ายที่ขอรับการตรวจ
ประเมิน หมายความรวมถึงหลักเกณฑ์ในข้อ 8 หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้ดูข้อ 9 

7.3 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมิน รวบรวมหลักฐานและเอกสารการตรวจประเมินทั้งหมด และ
บันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อบกพร่อง รวมทั้งข้อสังเกตต่าง ๆ ในบันทึกการ



 ส านักรับรองระบบคุณภาพ  
(สรร.) 

ข้อก ำหนดทั่วไป เรื่อง 
การตรวจประเมินเพ่ือออกบันทึกการตรวจ และรายงาน

ผลการตรวจประเมิน (Audit Report) สถานที่ผลิต
อาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย (แบบ ตร.3) เพ่ือ
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ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอบข่ายที่ขอรับการตรวจประเมิน พร้อมทั้งบันทึกผลคะแนนการตรวจ                
ของ “สิ่งที่ต้องตรวจสอบ” แต่ละรายการในระดับ “ดี” หรือ “พอใช้” หรือ “ปรับปรุง” โดยใช้หลักเกณฑ์            
การตัดสินใจในข้อ 8 เป็นแนวทาง 

7.4 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมิน จัดท าบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอบข่ายที่ขอรับ
การตรวจประเมินให้แล้วเสร็จหลังการตรวจประเมิน พร้อมทั้งสรุปความเห็นของคณะผู้ตรวจประเมิน  

7.5 หัวหน้าผู้ตรวจประเมินด าเนินการปิดประชุม โดยรายงานผลการตรวจให้ ผู้รับบริกา รทราบ พร้อมร้อง
ขอให้ปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และสามารถชี้แจงเพ่ิมเติมได้หาก ผู้รับบริการมีข้อสงสัยในรายละเอียดของผล
การตรวจประเมิน จากนั้นให้ ผู้รับบริการ ลงนามในช่อง “ผู้ขออนุญาต /ผู้รับอนุญาต /ผู้แทน” ของบันทึก
การตรวจสถานที่ผลิตอาหารทุกหน้า ส าเนาบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอบข่ายที่ขอรับการ
ตรวจประเมินให้กับ ผู้รับบริการ  และให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงนามในแบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
(ATTENDANCE LIST) (FS.14.02) อีกครั้ง 

7.6 หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจัดท ารายงานผลการตรวจประเมิน  (Audit Report) สถานที่ผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย (แบบ ตร. 3) จัดส่งรายงานผลการตรวจประเมินดังกล่าว พร้อมแนบส าเนา
บันทึกการตรวจประเมินฯ และหลักฐานอื่นๆ เช่น แบบแปลนแผนผัง รายการเครื่องมือเครื่องจักร และ
กรรมวิธีการผลิต เป็นต้น ที่มีการประทับตราและลงนามรับรองจากหัวหน้าผู้ ตรวจประเมินฉบับจริงพร้อม
ส าเนาจ านวน 1 ชุดให้แก่ผู้ รับบริการ  เพ่ือน าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต  กับ อย . 
ต่อไป พร้อมนี้เก็บส าเนาจ านวน 1 ชุดไว้ที่ส านักรับรองระบบคุณภาพ 
 

8.  เกณฑ์การพิจารณาเพ่ือออกบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารฯ 

8.1 บันทึกตรวจที่ใช้ในการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ต้องเป็นไปตามประเภท
อาหารที่สลักหลังในใบอนุญาต และชนิดอาหารที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ ได้แก่ 
8.1.1 ตส.1 (50) บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร  ส าหรับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543  
8.1.2 ตส.3 (50) บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544 
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8.1.3 ตส.5 (50) บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วย

ความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์   ส าหรับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) 
พ.ศ. 2549  

8.1.4 ตส.9 (55) บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย  ส าหรับ
อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 

8.1.5 ตส.11 (56) บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารในภาช นะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรด
ต่ าและชนิดที่ปรับกรด  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 

8.1.6 ตส.13 (60) บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตผักหรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก ส าหรับ
อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 386 พ.ศ. 2560 

8.2 การประเมินสถานที่ ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์  GMP กฎหมาย ผลการประเมินสถานที่ จะต้องผ่านทั้ง              
2 หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 8.2.1 หลัก เกณฑ์การพิจารณา แบบแปลนแผนผัง กรรมวิธีการผลิต รายการ เครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ์การผลิตของสถานที่ผลิตอาหาร 

 8.2.2 หลักเกณฑ์การ พิจารณาผล การตรวจสถานที่ผลิต ตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย เป็นไปตาม   
ตส.2 (50), ตส.4 (50), ตส.6 (50), ตส.10 (55), ตส.12 (56) และ ตส.14 (60) โดยประกอบด้วย 

  8.2.2.1 เกณฑ์การตัดสินใจให้คะแนนในบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 
   (1) ระดับ “ดี” เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

 (2) ระดับ “พอใช้ ” เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ยังพบข้อบกพร่องซึ่ง  
ยอมรับได้ เนื่องจากมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนในอาหารหรือข้อบกพร่องนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยโดยตรงกับอาหารที่ผลิต 

 (3) ระดับ “ปรับปรุง” เมื่อไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
8.2.2.2   ผลการตรวจประเมินในบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้    

 (1)  คะแนนที่ได้รวมแต่ละหมวด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือ ร้อยละ 70  
                        (ขึ้นกับแต่ละประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) และ 
 (2)  ไม่พบข้อบกพร่องที่รุนแรง (Major defect) หรือ ข้อบกพร่องอ่ืน ๆ ที่คณะผู้ตรวจ

ประเมินได้ประเมินแล้วว่าเป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจท าให้อาหารเกิด                          
ความไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค 
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9. การด าเนินการกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ ์

 

9.1 ในก รณีที่ผลการตรวจประเมินไม่ผ่าน เกณฑ์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมิน ต้องแจ้ง
ผู้ประกอบการให้ส่งแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องภายใน 30 วัน   และ / หรือ ส่งหลักฐานการแก้ไข
ภายใน 90 วันนับจากวันสุดท้ายของการตรวจประเมิน และติดตามผลการแก้ไข /ปรับปรุงข้อบกพร่องที่
พบ (Follow up audit) ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด และมั่นใจว่าการแก้ไข /ปรับปรุงมี
ประสิทธิผลเพียงพอและยอมรับได้ โดยการตรวจติดตามผลการแก้ไข /ปรับปรุงข้อบกพร่อง สามารถ
ด าเนินการได้ดังนี้   
9.1.1 การตรวจติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุงโดยไม่ต้องไปตรวจ ณ สถานที่ผลิต 

9.1.1.1 การตรวจติดตามผลการแก้ไข /ปรับปรุงโดยไม่ต้องไปตรวจ ณ สถานที่ผลิต  เป็นการ
ตรวจติดตามประเด็นการ แก้ไข/ปรับปรุง ที่ผู้รับบริการ สามารถส่งเอกสาร /หลักฐาน             
ให้ผู้ตรวจประเมินพิจารณาได้ โดยไม่ต้องไปตรวจ ณ สถานที่ผลิต หรือ ไม่มีผลกระทบ
ด้านโครงสร้าง  อาคาร สถานที่ผลิตหรือเก็บอาหาร อันอาจส่งผลกระทบกับ ความ
ปลอดภัยอาหาร เช่น การเพ่ิม เครื่องชั่ง การติดอ่างล้างมือ การเพิ่มเครื่องปิดผนึก  
รายงานผลการวิเคราะห์น้ าสัมผัสอาหาร หนังสือรับรองการฝึกอบรม เป็นต้น  

9.1.1.2 หัวหน้าผู้ตรวจประเมินต้องมอบหมาย Assessor-in-charge ติดตามหลักฐาน                
การแก้ไข/ปรับปรุงจากผู้รับบริการ เพ่ือเสนอหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมิน
พิจารณาผลการแก้ไข/ปรับปรุง  

9.1.1.3 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมิน ต้องท าการตรวจติดตามผลการแก้ไข /
ปรับปรุงข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

9.1.1.4 หากหัวหน้าผู้ตรวจประเมินพบความไม่ปลอดภัยหรือความเสี่ยงจากข้อมูล / หลักฐาน 
การปรับปรุงแก้ไข หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจะต้องประเมินตามสถานการณ์ และ                
หากเห็นควรต้องท าการตรวจติดตามเพ่ิมเติม ณ สถานที่ผลิตจะต้องแจ้งให้ผู้ รับบริการ 
และผู้เกี่ยวข้องทราบ 

9.1.1.5 กรณี การตรวจติดตามผลการแก้ไข /ปรับปรุงโดยไม่ต้องไปตรวจ ณ สถานที่ผลิต  
หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมินสามารถอ้างอิงคะแนนการตรวจประเมินครั้ง
ก่อนได้ หากมีการแก้ไขคะแนนหรือผลการแก้ไข ให้บันทึกผลการแก้ไขในส่วนของสรุป



 ส านักรับรองระบบคุณภาพ  
(สรร.) 

ข้อก ำหนดทั่วไป เรื่อง 
การตรวจประเมินเพ่ือออกบันทึกการตรวจ และรายงาน

ผลการตรวจประเมิน (Audit Report) สถานที่ผลิต
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ในบันทึกเดิม ไม่ให้แก้ไขในตารางการให้คะแนน  และต้องลงลายมือชื่อและวันเดือนปี
ก ากับให้ชัดเจน หรือ ท าเป็นบันทึกการแก้ไขในเอกสารแนบที่สามารถอ้างอิงบันทึกการ
ตรวจสถานที่ผลิตอาหารฉบับเดิมได้  

9.1.1.6 หัวหน้าผู้ต รวจประเมิน ต้องแจ้งผลการตรวจประเมินที่ได้มีการแก้ไขให้ผู้ รับบริการ  
ทราบ และต้องได้รับหลักฐานยืนยันการรับทราบจากผู้ รับบริการเป็นลายลักษณ์อักษร 
(อาจเป็นทางโทรสาร e-mail หรือ อื่น ๆ ตามความเหมาะสม) 

9.1.1.7 กรณีท่ีผู้ รับบริการสามารถแก้ไข /ปรับปรุงข้อบกพร่องให้แ ล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิผล
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจะจัดท ารายงานผลการตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย เพ่ือเสนอ อย. ต่อไป 

9.1.1.8 กรณีท่ีผู้รับบริการไม่สามารถแก้ไข /ปรับปรุงข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา  
ที่ก าหนด หรือการแก้ไข /ปรับปรุงไม่มีประสิทธิผลเพียงพอและไม่สามารถยอมรับได้ 
หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมินต้องบันทึกเหตุผลและแจ้งให้ผู้ รับบริการ  
ทราบ เพื่อท าการยื่นค าขอตรวจประเมินใหม่ได้ 

 

9.1.2 การตรวจติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุง ณ สถานที่ผลิต  
9.1.2.1 การตรวจติดตามผลการแก้ไข /ปรับปรุง ณ สถานที่ผลิต  เป็นการตรวจติดตามประเด็น

การแก้ไข/ปรับปรุงที่ผู้ตรวจประเมินต้องไปตรวจประเมิน ณ สถานที่ผลิตอีกครั้ง เช่น 
การตรวจพบประเด็นที่ต้องมีการปรับปรุงด้านโครงสร้าง และความไม่ ปลอดภัยหรือ
การผลิตอาหารไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์พิจารณาฯ ซ่ึง
ไม่สามารถอ้างอิงคะแนนจากการตรวจประเมินครั้งก่อนได้ 

9.1.2.2 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน หรือ Assessor-in-charge ต้องแจ้งผู้รับบริการในวันสุดท้าย
ของการตรวจประเมินว่าจะต้องมีการตรวจติดตามผลการแก้ไข / ปรับปรุง  ณ สถานที่
ผลิต จ านวนกี่ man-days ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่าย หลังจากนี้ จะแจ้งเจ้าหน้าที่การตลาด
เพ่ือจัดท าใบเสนอราคาให้ต่อไป  

9.1.2.3 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน หรือ Assessor-in-charge ต้องระบุในบันทึกการทบทวน
ข้อตกลง CONTRACT REVIEW FORM (FS.13.09) เพ่ือเสนอขออนุมัติ การตรวจ
ติดตามผ ลการแก้ไข /ปรับปรุง ณ สถานที่ผลิต  ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวัน
สุดท้ายของการตรวจประเมิน  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่การตลาดจัดท าใบเสนอราคา ค่าบริการ



 ส านักรับรองระบบคุณภาพ  
(สรร.) 

ข้อก ำหนดทั่วไป เรื่อง 
การตรวจประเมินเพ่ือออกบันทึกการตรวจ และรายงาน

ผลการตรวจประเมิน (Audit Report) สถานที่ผลิต
อาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย (แบบ ตร.3) เพ่ือ
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การตรวจติดตามผลการแก้ไข /ปรับปรุง ณ สถานที่ผลิต ให้กับผู้รับบริการเพ่ือลงนาม
ยืนยันการรับบริการ 

9.1.2.4 ผู้อ านวยการกองประเมินและรับรองระบบคุณภาพมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ของกองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ ด าเนินการประสานกับผู้ รับบริการ                  
เพ่ือนัดวันการตรวจติดตามผลการแก้ไข /ปรับปรุง ณ สถานที่ผลิต  และมอบหมายให้
หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเ มินด าเนินการ ตรวจติดตามผลการแก้ไข /
ปรับปรุง ณ สถานที่ผลิต เพ่ือตรวจสอบ / ทวนสอบผลการแก้ไข /ปรับปรุงข้อบกพร่อง
ที่พบ และมั่นใจว่าการแก้ไข/ปรับปรุงมีประสิทธิผลเพียงพอและยอมรับได้ 

9.1.2.5 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมิน ต้องท าการตรวจติดตามผลการแก้ไข /
ปรับปรุงข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับจากวันสุดท้ายของการตรวจประเมิน 
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับแบบแปลนแผนผัง                      
รายการเครื่องมือเครื่องจักรที่ กระทบกับอาคารผลิตและกรรมวิธีการผลิต                       
หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ต้องพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วน พร้อมประทับตรา
อนุมัติแบบแปลนแผนผังใหม่อีกครั้ง   

9.1.2.6 กรณกีารตรวจติดตามผลการแก้ไข /ปรับปรุง ณ สถานที่ผลิต  หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / 
ผู้ตรวจประ เมินต้องบันทึกผลการตรวจในบันทึกผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตาม
ขอบข่ายที่ขอรับการตรวจประเมินฉบับใหม่เท่านั้น พร้อมทั้งสรุปความเห็นของคณะ
ผู้ตรวจประเมิน และให้ผู้รับบริการ ลงนามในช่อง “ผู้ขออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน” 
ของบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารฉบับใหม่ทุกหน้า 

 (1) กรณีท่ีผู้ รับบริการ สามารถแก้ไข /ปรับปรุงข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จอย่างมี
ประสิทธิผล ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจะบันทึกผลการ
ตรวจประเมินในบันทึกผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 

 (2) กรณีท่ีผู้ รับบริการ ไม่สามารถแก้ไข /ปรับปรุงข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรือการแก้ไข /ปรับปรุงไม่มีประสิทธิผลเพียงพอและไม่
สามารถยอมรับได้ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ ผู้ตรวจประเมินต้องบันทึกเหตุผลและ
แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ เพื่อท าการยื่นค าขอตรวจประเมินใหม่  



 ส านักรับรองระบบคุณภาพ  
(สรร.) 

ข้อก ำหนดทั่วไป เรื่อง 
การตรวจประเมินเพ่ือออกบันทึกการตรวจ และรายงาน

ผลการตรวจประเมิน (Audit Report) สถานที่ผลิต
อาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย (แบบ ตร.3) เพ่ือ
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10.  การรายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารให้กับ อย. 

10.1  ส านักรับรองระบบคุณภาพ ต้องรายงานผลการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร รายเดือน                      
ตามแบบ ตร.5 เสนอต่อ อย. ทุกเดือนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

10.2 ส านักรับรองระบบคุณภาพต้องแจ้ง อย. ทราบพร้อมหลักฐาน ภายใน 7 วัน ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
นับจากวันที่ตรวจประเมินพบว่า ผลคะแนนรวมทุกหมวดไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด  หรือพบการ
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาหาร พ .ศ. 2522 หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงและประกาศแห่ง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ของผู้รับบริการ 

10.3 ส านักรับรองระบบคุณภาพต้อง แจ้ง อย . ทราบในทันที กรณีท่ีพบข้อบกพร่องที่อาจส่งผลเป็นอันตราย                 
ต่อสุขภาพผู้บริโภคอย่างร้ายแรง 

 


